
 119     رو و الزامات تحقق آن در آینده پیش فارس خلیج ی سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه امکان

بناابراین، ات اا  روی ارد اقتصاادی در     ( 360 ، صم1390)هین  بوش و ا،تشامی، 
باین کشاورهای منط ا  در     جویان  يیاي  صارجی و اییاد يا وکارهای ها اری

 و یردشااری باعاث   ون ال  ،اال یا اری،   های تیاری، مالی، بان ی، يرمای  ،و  
 مدت صواهد شدم ها در میان ها و کاه  تن  تداوم ها اری

 ای ایجاد بازار مشترک منطقه .4-4

، ،یم فارس یجصل ی های يیايی در منط   برو  و تداوم تن   ی ی ا  دالیل ادلی
ای ايا م تیاارت کشاورهای منط ا  عاادتا  با         بسیار پایین تیارت درون منط  

باا توجا  با     ( Nuruzzaman, 2012, p. 11)م های صارا ا  منط   وابست  اي  دول 
انادا ی   ، را جاوار  هام منااط    و فارس یجصلای در  ای منط   وجود هرفی  یسترد 

اندا ی  م را اي با ار مشترک ايیمی ی ی ا  الزامات هاارایی اقتصادی در منط   
ای نیا  با  اقاداماتی دارد کا  ره اران کشاورهای منط ا  بایاد         با ار مشترک منط  

آ اد  ی این اقدامات ع ارت اي  ا   اییااد منط ا    ی ا جال قرار دهندم  موردتوج 
ای، تساهیل   ، ،ا ف مواناع یارکای درون منط ا     فاارس  یجصل ی ،و   تیاری در

یا اری در   ، تساهیل م اررات يارمای    وکارهاا  کس م ررات مربو  ب  مسافرت و 
، وضاع تعرفا  یارکای مشاترک بارای واردات ا  کشاورهای       فارس یجصل ی ،و  

هاای مشاترک توياع ، در پای  یارفتن يیايا         اندا ی طرح صارا ا  منط    را 
ای و ت ویا    منط ا   ون ال  ،الهای  مشترک در دادرات نف  و یا   اتصال ش   

های بان یم باا انیاام ایان اقادامات،      پول و ها اری وانت ال ن لآن، تسهیل فرایند 
اندا ی باا ار مشاترک    را  ی ین در مهای موجود  توانند هرفی  کشورهای منط   می

، فاارس  یجصلا  ی را فعال ناایندم با توج  ب  نزدی ی جغرافیاایی کشاورهای ،او     
 صصاوص در تیاارت ماواد     و قیا  کاال بین این کشاورها با   ون ل ،ال ی هزین 

تارین  ماان و باا     ر کوتاا  د چراکا  بسیار پایین صواهاد باودم    ،غ ایی فايد شدنی
ريدم ال ت  بایاد   می کنند  مصرفتولید شد  ب  دي   ی کاال ا  منط   ،کاترین هزین 

هاای اییااد باا ار مشاترک در ایان       شار   پی  ینتر مهمدر نظر یرف  ک  ی ی ا  
این  الاللی ینبهای  و رفع تحریم متحد  یاالتامنط  ، کاه  صصوم  بین ایران با 

 در ادام  ب  آن اشار  صواهد شدم  ک   ،کشور اي 


